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A. Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea relevanţei stagiilor de practică
prin promovarea unor reţele de colaborare între universităţi şi întreprinderi din UE, valorificarea
oportunităţilor de formare în cadrul acestor reţele prin stagii de practică de calitate, în sprijinul
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Pe termen mediu si lung se anticipeaza ca proiectul va
contribui la promovarea unei culturi nationale privind organizarea si evaluarea practicii studentesti
oferind un model de retea nationala integrata in retelele omoloage la nivel european, ca referinta la
nivel naţional pentru organizarea practicii studentesti in colaborare cu intreprinderi din ţară şi
strainătate. Obiectivele specifice sunt reprezentate de:
- stabilirea de parteneriate cu intreprinderi din tara si strainatate in vederea organizarii de
stagii de practica in conformitate cu curriculum-ul aprobat pentru specializari tehnice şi
umaniste. Acest obiectiv va stabili o punte de legatura pe termen lung intre universitati si
intreprinderi prin lansarea unui cadru profesional de organizare a practicii studentilor, care să
deschidă porţile întreprinderilor către participarea la organizarea practicii studentilor;
- elaborarea de materiale suport pentru a facilita efectuarea de stagii de practica de calitate,
cu credite transferabile, cu trasabilitate ce va facilita recunoasterea acesteia ca etapa de studiu
la nivel European;
- organizarea de stagii de practica (450 studenti) in intreprinderi din UE. Se vor prelua şi
aplica cele bune practici din UE identificate la organizaţii cu o vasta experienta si cultura
avansata in organizarea practicii studentilor. Scopul este de a exploata experienta anterioara a
acestora in domeniu si a rafina cadrul organizatoric, preluand toate bunele practici identificate
pe parcurs in cadrul colaborarii pe durata proiectului.
B. Partenerii implicaţi în proiect
Partenerul principal este reprezentat de Mişcarea Română pentru Calitate, organizatie nonguvernamentala, non-profit, cu peste 10 ani de experienta in domeniul sistemelor de asigurare a
calitatii si a formarii profesionale.
Universitatea Transilvania din Brasov detine o ampla experienta in domeniul temei
proiectului, fiind, printre altele, aplicant si coordonator al unor programe similare cu cele lansate in

aceasta faza, dar derulate la nivelul Uniunii Europene, si anume: European University-Industry
Network, EUI-Net (Erasmus TNPP, 16343– CP-1-2004-1-RO) si European University-Enterprise
Network: EUE-Net (Erasmus Networks, 134546-LLP-1-2007-1-ROERASMUSENW).
Universitatea din Craiova este una din cele 8 universitati de stat din Romania clasificate ca
Institutie de Nivel Unu. In concordanta cu strategia Ministerului Educatiei Nationale, prin
complexitatea structurii academice si a experientei manageriale, Universitatea din Craiova asigura o
coordonare eficienta si de incredere pentru o arie extinsa din sud-vestul Romaniei, asigurand
implementarea reformei manageriale in invatamantul superior.
MAC-Team aisbl este o asociatie internaţională pan-europeana non-profit, înfiinţată în
conformitate cu legea belgiana, cu sediul oficial la Bruxelles. Aceasta reuneşte peste 83 de membri
din toate tarile Uniunii Europene si include universitati, companii mari, IMM-uri, centre de
instruire, centre de cercetare, organisme profesionale si publice, reprezentanti ai mediilor sociale si
ai sindicatelor. MACTeam are o ramură dedicată de activităţi pentru implementarea obiectivelor
proiectelor EUI-Net si EUE-Net:
• sa faciliteze parteneriate şi transferul de tehnologie între universitati şi întreprinderi în
regiuni din Europa şi partenerii săi, educaţie / formare
• să contribuie la îmbunătăţirea învăţământului superior în Europa, în domeniile tehnologice,
economice, sociale şi culturale;
• sa sprijine interesele membrilor săi in functie de nevoile europene şi cerinţele la nivelul
adecvat al instituţiilor europene competente
AMADEUS Association este o asociatie non-profit inregistrata in Viena, Austria, are drept
activitate principala organizarea de stagii transnaţionale de practică a studenţilor, mediind anual
sute de plasamente pentru care identifică intreprinderile potrivite, incheie acordul de practică,
implementează stagiul şi îl monitorizează în locul univesităţii trimiţătoare. AMADEUS Association
detine o indelungata experienta in derularea proiectelor finantate de fondurile europene, orientate
inspre domeniul educatiei: TACTIC (http://tactic.dep.net/) - CODE: 135760-LLP-LDV-2007-ITKA4MP Programme: Lifelong Learning programme-Leonardo da Vinci KA4 action –
Dissemination.
C. În prezent, pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (ACE) de
la Universitatea din Craiova. procedura de selecţie a studenţilor se realizează astfel:
-

-

Se primesc continuu CV-uri de la studenţi care respectă regulile de eligibilitate:
a) deţin cetăţenie română;
b) sunt înmatriculaţi în cadrul unui program de studii acreditat, în sistemul naţional de
învăţământ superior;
c) în planul de învăţământ al anului universitar în curs au cuprinsă activitatea de practică
(90 ore / an universitar);
d) sunt absolvenţi al primului an de studiu;
e) prezintă nivelul de cunoştinţe a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
f) nu au participat, în cadrul anului universitar curent, la un alt stagiu de practică similar
finanţat prin Fonduri Europene.
O primă etapă de selecţie se face la nivelul fiecărei catedre din ACE. CV-urile sunt
transmise de şefii de catedre domnului Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru
(cojocaru@robotics.ucv.ro).

-

-

Toate CV-urile primite se transmit, prin intermediul Mişcării Române pentru Calitate,
partenerului austriac (Amadeus Association) în ordinea primirii lor.
Partenerul austriac, funcţie de locurile disponibile la organizaţiile austriece colaboratoare, de
domeniul lor de activitate, şi respectiv de specializarea studenţilor care au depus CV-urile,
realizează distribuirea optimă pe locurile de practică identificate. Din acest punct de vedere
este foarte importantă modalitatea de redactare a CV-ului!!!
Rezultatul distribuirii plasamentelor este transmis de către partenerul austriac Amadeus, prin
intermediul Mişcării Române pentru Calitate, studenţilor şi facultăţilor de unde aceştia
provin.

